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HOJE 

 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Esta semana nosso encontro on-line será especial, para comemorarmos 

juntos o THANKSGIVING DAY (Dia de Ação de Graças). Atenção para a 

mudança de dia/horário: 

 

                                    Encontro de Thanksgiving Day  

                  com a participação da tia Luisa (professora de Inglês) 

                                          QUARTA-FEIRA às 17h 

 

Para a realização das atividades, permaneçam atentos às orientações 

abaixo:   

➢ É extremamente importante que a criança faça as atividades propostas.  

➢ Assistam, todos os dias, aos vídeos explicativos da professora regente.  

➢ Algumas atividades terão seu registro (realização em folha). Estas deverão 

ser entregues à professora no retorno das aulas presenciais.  

➢ Escreva o nome da criança, em letra PALITO, no canto superior esquerdo da 

folha, para identificação da professora.  

➢ Em todos os momentos planejados, é imprescindível a presença e auxílio 

contínuo de um adulto. Interaja e participe do processo.  
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

COORDENAÇÃO MOTORA 
Professora: Franciane 

   

Atividade: Rasgar e colar as escamas do peixe 

 

Material necessário:    

✓ Folha de atividade 

✓ Cola branca (para uso de um adulto) 

✓ Retalhos de papel para serem rasgados 

 

Justificativa:  

Parece apenas mais uma brincadeira, mas é, de forma lúdica e 

significativa que esta atividade trabalha a coordenação motora fina, o raciocínio 

e o movimento de pinça ou a preensão manual dos objetos.  

A coordenação motora fina diz respeito à habilidade e destreza manual e 

constitui um aspecto particular da coordenação global. Uma coordenação 

elaborada dos dedos da mão facilita a aquisição de novos conhecimentos. É 

através do ato da preensão que a criança vai descobrindo o mundo ao seu redor, 

o meio em que vive.  

A mão é reconhecida como um dos instrumentos mais úteis para a 

descoberta do mundo, sendo afirmado por estudiosos que é um instrumento de 

ação a serviço da inteligência. 

 

Objetivos:   

✓ Estimular a coordenação motora fina; 

✓ Aprimorar o movimento de pinça; 

✓ Dominar a habilidade de segurar e rasgar com firmeza; 

✓ Aumentar o vocabulário. 

 

Desenvolvimento da atividade:  

Antes de iniciarmos a atividade, assistiam ao vídeo explicativo da tia Fran, 

disponível em:  https://youtu.be/mv9Ey8nM_pw 
 

Agora, vamos exercitar nossa coordenação motora: 

 

• Pegue os retalhos de papel e comece a rasgar; 

• Rasgue em vários tamanhos (maiores e menores); 

• Agora, com a ajuda da mamãe ou do papai, passe a cola no peixe; 

• Vamos começar a colar; 

• Deixe o peixe bem colorido e cheio de escamas. 

 

https://youtu.be/mv9Ey8nM_pw
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Complementação: 

• Vamos conhecer o peixe e outros animais? Assista ao vídeo a seguir: 

https://www.youtube.com/watch?v=-NutWBLKGfk&t=120s 

 

• Agora, vamos ouvir uma música linda sobre os passarinhos: 

https://www.youtube.com/watch?v=WzzJGi4uhCg 

 

 

   

    

 

https://www.youtube.com/watch?v=-NutWBLKGfk&t=120s
https://www.youtube.com/watch?v=WzzJGi4uhCg


                                 COLÉGIO EQUIPE – 25/11/2020                                 

                                                                                                  EDUCAÇÃO INFANTIL – MATERNAL I 

 

 

     NOME: _______________________________________________   

 

        

        

   

VAMOS COLAR PAPEIS RASGADOS NAS ESCAMAS DO PEIXE? 

 

 

 

 



  
 
 
 
 

 

25/11/20 

MATERNAL I 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

MÚSICA  
Professor: Thales Tácito 

 

Atividade: Apreciação – Sons e movimento 

                 

Justificativa:  

No nosso cotidiano estamos expostos diariamente a diversos sons. Apesar 

de nem serem musicais, é possível aguçar a sensibilidade e os sentidos da 

audição, perceber e reconhecer através dos timbres, os diversos lugares ou certas 

situações, somente pela sonoridade apresentada. 

Os animais são excelentes exemplos para trabalharmos a diversidade de 

sons que a natureza nos oferece, além de podermos imitá-los com alguns 

recursos corporais e essa é a proposta de atividade para a aula de hoje. 

 

Objetivos:  

✓ Apreciação Musical; 

✓ Localizar e identificar os sons através da audição; 

✓ Incentivar a prática e escuta sonora; 

✓ Assimilar sons e movimentos a diferentes tipos de animais; 

✓ Desenvolvimento musical e criativo. 
 

Desenvolvimento da atividade: 

Querida criança, assista ao vídeo do tio Thales, disponível em: 

https://youtu.be/DC4khOZAieg 

 

Complementação: 

Vamos continuar a brincadeira de imitar os sons dos bichos? Divirta-se com 

o vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=rq5rIqUqyeU 

 

 

  

 

https://youtu.be/DC4khOZAieg
https://www.youtube.com/watch?v=rq5rIqUqyeU

